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Etapa: ESO Curs: 4t ESO 

Matèria: Emprenedoria 

Professor/a: M. Pilar del Pino 

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Tema 1 

L’esperit 
emprenedor 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de treball 
com en els documents de negociació col·lectiva. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 

10’5% 

Activitat 1 Treball ampliació 

Empresa 
emprenedora 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de treball 
com en els documents de negociació col·lectiva. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
5. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 
6. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 

10’5% 

Examen 2 Tema 2 

La funció del líder 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de treball 
com en els documents de negociació col·lectiva. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 

10’5% 
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català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
5. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 

 

Activitat 1 Treball ampliació 
empresa 
emprenedora 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
5. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 
6. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Examen 3 Tema 3 

Les idees 
innovadores 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
3. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
4. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 

10’5% 

Activitat 1 Treball d’ampliació 
empresa 
emprenedora 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
5. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 
6. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 

10’5% 
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individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

Activitat 2 Treball empresa 
innovadora 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
5. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 
6. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Examen 4 Tema 4 

Itinerari formatiu 
professional 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Elaborar el propi itinerari formatiu i professional 
que respongui a les competències, interessos i 
actituds personals. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 

10’5% 

Activitat 1 Currículum vitae i 
Carta de 
presentació 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Elaborar el propi itinerari formatiu i professional 
que respongui a les competències, interessos i 
actituds personals. 
4. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
5. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

5’5% 

 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Tema 5 1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 

10’5% 
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El treball i les 
relacions laborals 

professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de 
treball com en els documents de negociació 
col·lectiva. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 

Activitat 1 Treball sindicats 1. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
2. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de 
treball com en els documents de negociació 
col·lectiva. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 

4. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no 
verbal durant l’exposició pública dels 
resultats d’una recerca individual o 
col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Examen 2 Tema 6 

La seguretat 
laboral i els riscos 
laborals 

1. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de 
treball com en els documents de negociació 
col·lectiva. 
2. Descriure les bases del sistema de la Seguretat 
Social, així com les obligacions de treballadors i 
empresaris en aquest sistema. 
3. Identificar les situacions de riscos laborals més 
habituals en els sectors d’activitat econòmica. 

10’5% 

Activitat 1 Treball ampliació 
empresa 
emprenedora 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a 
diferents professions i assolir habilitats i actituds 
relacionades amb l’emprenedoria. 
2. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de 
treball com en els documents de negociació 
col·lectiva. 
3. Identificar les situacions de riscos laborals més 
habituals en els sectors d’activitat econòmica. 
4. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
5. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no 
verbal durant l’exposició pública dels resultats d’una 
recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels 
mitjans audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Examen 3 Tema 7 

L’empresa i l’entorn 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 

10’5% 
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3. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 

Activitat 1 Treball ampliació 
fundació 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
5. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no 
verbal durant l’exposició pública dels resultats d’una 
recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels 
mitjans audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Examen 4 Tema 8 

La responsabilitat 
de l’empresa 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 

10’5% 

Activitat 1 Treball empresa 
responsable social 
(simulada) 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de 
treball com en els documents de negociació 
col·lectiva. 
4. Descriure les bases del sistema de la Seguretat 
Social, així com les obligacions de treballadors i 
empresaris en aquest sistema. 
5. Identificar les situacions de riscos laborals més 
habituals en els sectors d’activitat econòmica. 
6. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
7. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 

10’5% 
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català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
8. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 
9. Confeccionar un projecte d’empresa, identificar el 
producte, els consumidors, la competència i fixar 
una estratègia de màrqueting, manifestant una 
actitud creativa i autònoma per gestionar la pròpia 
feina. 
10. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no 
verbal durant l’exposició pública dels resultats d’una 
recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels 
mitjans audiovisuals i de les TIC. 

Activitat 2 Treball empresa 
social real 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context 
europeu i internacional. 
3. Distingir els drets i obligacions que es deriven de 
les relacions laborals, tant en els contractes de 
treball com en els documents de negociació 
col·lectiva. 
4. Identificar les situacions de riscos laborals més 
habituals en els sectors d’activitat econòmica. 
5. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
6. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
7. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 
8. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no 
verbal durant l’exposició pública dels resultats d’una 
recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels 
mitjans audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

5’5% 

 

 

 

3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Tema 9 

Pla per emprendre 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 

10’5% 
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2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
3. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
4. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
5. Identificar les fonts de finançament externes i 
internes de les empreses. 
6. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 

Activitat 1 Itinerari formatiu i 
professional propi 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Elaborar el propi itinerari formatiu i professional 
que respongui a les competències, interessos i 
actituds personals. 
4. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
5. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Activitat 2 Treball projecte 
empresa 
emprenedora 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Conèixer les característiques principals de 
l’estructura productiva d’una empresa i del mercat 
català, espanyol, europeu i internacional per valorar 
els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn 
social i sobre el medi ambient. 
5. Identificar les parts que integren un projecte 
d’empresa. 
5. Confeccionar un projecte d’empresa, identificar el 
producte, els consumidors, la competència i fixar una 
estratègia de màrqueting, manifestant una actitud 
creativa i autònoma per gestionar la pròpia feina. 
6. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
7. Identificar les fonts de finançament externes i 
internes de les empreses. 
8. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 

10’5% 
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9. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

Examen 2 Tema 10 

Els diners i 
pagaments 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
3. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
4. Identificar les fonts de finançament externes i 
internes de les empreses. 
5. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 

10’5% 

Activitat 1 Treball banca 
social 

1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 
professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context 
europeu i internacional. 
3. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
4. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
5. Identificar les fonts de finançament externes i 
internes de les empreses. 
6. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 
7. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Activitat 2 Treball pressupost 
personal 

1. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
3. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
4. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 
5. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Examen 3 Tema 11 1. Reconèixer les competències personals i socials 
requerides pel mercat de treball per a diferents 

10’5% 
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Els indicadors 
financers 

professions i assolir habilitats i actituds relacionades 
amb l’emprenedoria. 
2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
3. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
4. Identificar les fonts de finançament externes i 
internes de les empreses. 
5. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 

Activitat 1 Treball ampliació 
Banc Central 
Europeu 

1. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
3. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
4. Identificar les fonts de finançament externes i 
internes de les empreses. 
5. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 
6. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Activitat 2 Treball 
microfinançament 

1. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, 
per obtenir informació sobre les característiques del 
mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com 
d’un context europeu i internacional. 
2. Valorar la cultura del treball i les capacitats 
emprenedores. 
3. Descriure els productes financers més habituals 
per a l’estalvi i per a la inversió que permeti 
confeccionar un pressupost personal. 
4. Identificar les fonts de finançament externes i 
internes de les empreses. 
5. Comprendre la necessitat de la planificació 
financera de les empreses amb relació a l’activitat 
sectorial i l’economia nacional. 
6. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal 
durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca 
individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans 
audiovisuals i de les TIC. 

10’5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

5’5% 

 

Observacions: 

● Per cada falta d’ortografia en un examen es reduirà la nota 0,1 amb un màxim de 2 
punts. 

● Si la presentació de l’examen és deficient, es reduiran 0,5 punts de la nota final. 
● Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades. 

● La presentació de la llibreta és obligatòria a final de cada trimestre. 
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● La no presentació a un examen suposarà realitzar-lo el dia de la propera classe 

sempre i quan la falta estigui justificada. 

● Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es 

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la 

nota final. 

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan 
estiguin tots els trimestres aprovats.  

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

No es realitzarà durant els trimestres.  A final de curs, sí es superen dos 
trimestres amb bona nota i un altre està suspès, aquest últim quedarà aprovat 

i la mitjana del curs també. 

Extraordinària (juny) 

Activitat Descripció Pes 

Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 70% 

 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 30% 

 

 

 


